
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
40. ročník, školský rok 2011/2012 

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................. 
Škola a trieda: ...................................................................................................................................................... 
Počet bodov: .............................. 

1. Lev Alex z newyorskej ZOO sa rozhodol stráviť dovolenku na ostrove Madagaskar. Na pobyt sa 
dôkladne pripravil a veľmi podrobne preštudoval mapy ostrova. Zistil, že: 

 

a) Madagaskar je od afrického pobrežia oddelený Mozambickým prielivom a najkratšia vzdialenosť 

medzi pobrežím Afriky a pobrežím Madagaskaru je .......................... km.   

b) Ostrov leží v ............................................................. podnebnom pásme.  

c) Horské pásmo, ktoré sa tiahne poludníkovým smerom v centrálnej časti ostrova, oddeľuje dve 

vegetačné pásma: v západnej polovici ostrova sa rozprestierajú ........................................................... 

a vo východnej časti ostrova ......................................................................... .  

d) Hlavné mesto sa nazýva Antananarivo a jeho zemepisné súradnice sú: .......° 55´ 

.................................ej zemepisnej šírky a .........° 31  ́minút ................................ej zemepisnej dĺžky.  

e) Antananarivo sa nachádza v centrálnej časti ostrova a je spojené hlavnou diaľkovou cestou s tromi 

veľkými mestami na pobreží: s mestom .................................................. na severe, s mestom 

............................................... na juhovýchode a s mestom............................................ na juhozápade.  

f) Keby v najzápadnejšom mieste ostrova nasadol na loď, teplý prúd Strelkového mysu by ho hnal 

smerom na ................................................. (doplň svetovú stranu).  

 

2. Vyhľadaj v atlase mapu Afriky a do nasledujúcej doplňovačky vpíš názvy šiestich afrických štátov.  

Pomôžu ti predtlačené písmená. Vo vyznačenom stĺpci vznikne názov hlavného mesta jedného afrického 

štátu. Je to mesto: _ _ _ R _ _ _ . 
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3. Na mape Slovenskej republiky vyhľadaj obce Vrbov, Vrbovce a  Vrbové a doplň názvy týchto obcí na 
správne miesta v prvom riadku nasledujúcej tabuľky. Pomôžu ti ich charakteristiky v druhom riadku 
tabuľky. Potom vyplň názvy okresov, v ktorých sa tieto sídla nachádzajú.  

a)  V okrese Michalovce sa nachádza ďalšia obec, ktorej názov je podobný predošlým trom.  

Je to obec ............................................................................ .   

b)  Ktorá z uvedených štyroch obcí sa nachádza najbližšie k niektorému z našich národných parkov? 

Je to obec ............................................................................ .  

4. Deti sa na pláži hrali na „geografickú“ slepú babu. Podľa jej pravidiel sa ten, kto je práve slepou babou, 
môže pohybovať iba v smere hlavných a vedľajších svetových strán. Keď bol slepou babou Miško, 
prešiel najprv 5 metrov na juhovýchod, potom 2 metre na severovýchod, potom 8,5 metra na západ 
a napokon 2,5 metra na severovýchod. Tam sa mu podarilo chytiť Aničku. Zakresli do nasledujúceho 
plániku čo najpresnejšie trasu Miškovho pohybu, ktorú vykreslili jeho stopy v piesku. Miesto, kde chytil 
Aničku, označ písmenom A. 

 

Zapíš azimuty Miškovho pohybu: ....................°, ..................° , ..................° , ................ °. 

Ako ďaleko bolo miesto, kde Miško chytil Aničku, od miesta, z ktorého vyštartoval na začiatku hry?  

 ............................... m. 
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